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 چکیده
ارزشمندی در انگیزش و  مؤلفه عنوانبهشناسان و اندیشمندان کنجکاوی از جانب اکثریت عمده روان

تمایل  آموزان،با ایجاد کنجکاوی در دانش توانندمیآموزشی و مربیان  طراحان است. شدهشناختهیادگیری 

ویت کنجکاوی بر راهبردهای تق تحقیق، تأثیر طراحی آموزشی مبتنی دراین.به یادگیری را در آنان برانگیزانند

 گیریمونهنبا استفاده از  .است قرارگرفته بررسی موردمقطع ابتدایی و پسر  دختردر یادگیری دانش آموزان 

کالس دخترانه و دو کالس پسرانه پنجم دبستان انتخاب و هر کالس به دو گروه  دو، ایچندمرحلهتصادفی 

 ،گروه آزمایشدرپسر تشکیل دادند. 41دختر و  41را  هاآزمودنیتعداد کل  آزمایش و کنترل تقسیم شد.

مان لمع ،دادند و در گروه کنترلمبتنی بر راهبردهای تقویت کنجکاوی آموزش طرح درس  براساسمعلمان 

پرسشنامه  هاگروهپیش از ارائه آموزش نیز همه  روال معمول خود تدریس نمودند. براساس

آموزشی  طراحی دارمعنینشانگر اثربخشی  آمدهدستبهنتایج  تحلیل تکمیل نمودند. را (MCI)کنجکاوی

ین نمرات ب داریمعنیحاکی از آن است که تفاوت  آمدهدستبهنتایج  همچنین .ستامبتنی بر کنجکاوی 

 دختران و پسران وجود دارد. آمدهدستبه

  آموزشی، کنجکاوی، میزان یادگیریطراحی راهبردهای تقویت کنجکاوی،  واژگان کلیدی:

                                                           

 a_garihi@yahoo.com دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسنده مسئول( .8

 fardan_h@modares.ac.ir دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس .2

  mgramipour@yahoo.com استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی .1
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، رندگیمیآموزشی انجام  هایمحیطاست که در  هاییتالش مرکز دربدون شک یادگیری 

 تالش .ستاو پایدارتر  ترعمیق، ترمطلوبهدف نهایی هر آموزشی تحقق یادگیری به شکلی 

ارائه نظریات  با کنندمیو آنان تالش  ستاراستا  این درشناسان تربیتی و یادگیری نیز روان

 هاییژگیوو اصول علمی در این زمینه به تحقق هرچه بهتر این امر کمک نمایند تا با توجه به 

 ایهمحیطتدارک و  مؤثرترآموزشی پربارتر و امکان ارائه خاصی که دنیای امروز دارد، 

برنامه  ،ی آموزشبرا کهمگر این گرددنمیمهم محقق  این .گرددفراهم  ایپربازدهیادگیری 

ادگیرندگان ی دستیابی اصول و راهبردهای مناسب طراحی کنیم. اساس بر پیشرا از  اینقشهو 

 .ستیممکن نبه اهداف آموزشی موردنظر و تحقق مطلوب یادگیری بدون طراحی آموزشی 

مشخص در مورد چگونگی دستیابی به  هاینقشهتهیه  توانمیطراحی آموزشی را 

برای دستیابی به یک سلسله از  هرگاه دیگر عبارت بهآموزشی تعریف کرد.  هایهدف

آموزشی  هایروشو  هافعالیت ایمجموعهآموزشی  هایهدف عنوان به هامهارتو  هادانش

 ؛ستا شدهانجامطراحی آموزشی  درواقعو تنظیم گردد،  بینیپیشقبل از تحقق آموزش 

ای نیل مطلوب آموزشی بر هایروش بینیپیشتجویز یا  انتومیبنابراین طراحی آموزشی را 

 و همکاران؛ ینلش) دانستو عواطف شاگردان  هامهارت، هادانشدر  موردنظربه تغییرات 

 .(8114 ترجمه فردانش،

معلم یا  هر( 8117 ،نقل سیف به؛ 2002) کلربنا به گفته گانیه، ویگر، گالس و 

رای ب تریوسیعآموزشگری که از دانش اصول طراحی آموزشی برخودار باشد از بینش 

رد و ف یادگیریاز طراحی آموزشی کمک به  هدف .است مندبهره یادگیرندگانکمک به 

 رهاو و پشتیبانی از آن است و این هدف ویژگی آموزش است در  یادگیریفعال کردن 

، در کالسی از یک مدرسه، در آموزدانشکه روی دهد، چه بین یک معلم و یک  جایی

آموزش  یادگیری، یا در یک محیط کار. برای پشتیبانی از مندعالقه بزرگساالنگروهی از 

 رساندیمکه آموزش به آن یاری  یادگیری اتفاق رخ دهد. حسب برشود نه  ریزیبرنامهباید 

ش با بردن از زندگی و سازاده بهینه از استعدادهایشان، لذتاف استفباید تمام افراد را به اهد

 ریزیرنامهباین بدین معنی نیست که  طبیعت. سازد ترنزدیکمحیط فیزیکی و اجتماعی 

. یابدیمگوناگونی بین افراد افزایش  برعکسافراد مختلف را دارد  سازییکسانآموزش اثر 
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کامل و تا حد ممکن در جهت  طوربهرد است تا کمک به ف شدهریزیبرنامههدف آموزش 

 .(8174 ،آبادیعلیه م؛ ترجگانیه و همکاران) کندفردیت خود رشد 

فیلسوفان و اندیشمندان و در ایام  میان در دورخیلی  هایزمانموضوع کنجکاوی از 

ز موارد ا غیر بوده است. بحث موردعلوم تربیتی  نظرانصاحبشناسان و روان درمیانجدید 

ثبت و نیرویی م ایخصیصه عنوانبه، از کنجکاوی گرددبرمیخیلی نادر که به قبل از رنسانس 

ر به اهمیت آن د خصوصبهشده است و  حرکت دهنده در راستای رشد و بالندگی فرد یاد

( کنجکاوی 8380) دیویی، جان ازجمله دوران کودکی و تحصیل توجه فراوان شده است.

( کنجکاوی را برای گسترش دانش 8322) پیاژهو  آوردمی حساب بهادر علوم و شگفتی را م

 .کند یفاانقش بسزایی در یادگیری  تواندمیکه این خصیصه  روست این از .داندمیضروری 

مندی ارزش مؤلفه عنوانبهشناسان و اندیشمندان کنجکاوی از جانب اکثریت عمده روان

جاد با ای توانندمیآموزشی و مربیان  طراحان است. شدهشناختهدر انگیزش و یادگیری 

موزان از آدانش وقتی آموزان، تمایل به یادگیری را در آنان برانگیزانند.کنجکاوی در دانش

 هایپاداشو بدون توجه به  شوندمیطریق فکری جدید یا موقعیتی جدید، مجذوب درس 

 .انددهش برانگیختهگفت که واقعاً  توانمی، آورندمیبیرونی به کاوش بیشتر روی 

در تعریف کنجکاوی آمده است که کنجکاوی عبارت است از : تعریف کنجکاوی

رای کسب برا یا به تجربه کردن که رفتار کاوشگرانه  تماشاکردنتمایل به دانستن، به 

 .(2002، 1به نقل از لیتمن ؛2،2004اسپیلبرگر ؛8،8390برلین) انگیزاندبرمیاطالعات جدید 

در زندگی است و بسیاری از  ایالعادهفوقسائق درونی دارای اهمیت  عنوانبهکنجکاوی 

 دیگر ارتعب بهو  کندمیو حفظ ، هدایت انگیزاندبرمیرفتارهای ما را بخصوص در کودکی 

 ایلهسأمست که کنجکاوی . از همین روپدیدآوردانگیزش فراوانی برای بروز رفتار  تواندمی

آن را  اندردهکسعی  آنان شناسان قرارگرفته است.متفکران و روان توجه موردبوده که بسیار 

 و مطالعه موردرشد و تقویت آن را  هایشیوهو همچنین  پدیدآمدنتعریف نموده و دالیل 

 بررسی قرار دهند.

                                                           
1. Berlyne 

2. Speilberger 

3. Litman 
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جدیدی پیش روی مفهوم  هایافق 8320در اوایل دهه  8دی، ای. برلین هایپژوهش

ی و انواع آن شده کنجکاو پاشیدهازهمکاوی گشود. برلین به این نتیجه رسید که مفهوم کنج

ج شدن از خار) گوناگونکنجکاوی  دونوعبرلین شود.  بندیدسته یباید به شکل مناسب

 عدم قطعیت، تعارض مفهومی( را از هم متمایز ساخت.) خاصماللت( و کنجکاوی 

برلین  یلدان .انگیزدبرمیخاص آن نوع برانگیختگی است که خواست دانش را  کنجکاوی

ائق اساس نظر برلین، س بر تی را وارد نظریه مبتنی بر سائق خودش کرد.خمتغیرهای شنا

 «ناهمگونی»یا  «تعارض محرک»محرک بیرونی بخصوص توسط  طریق ازکنجکاوی 

را  بودن انگیزشگفتهمچون پیچیدگی، تازگی و  هاییویژگیسازه  این.شودمیبرانگیخته 

ر و تازگی در انسان را مطرح و آن را در این حوزه یگرایش به سمت تغی او گیرد.دربرمی

 و که او ارائه نمود مطالعات را ادامه بندیطبقهبعدی در مورد  پژوهشگران نهادینه ساخت.

 .(2009 ،2سیلویا) دادندآن را گسترش 

فرد  ل شد، هرفرایندهای شناختی قائ ( که اهمیت بیشتری برای8391) 1به اعتقاد بسویک

رد . پس کنجکاوی یک راهبکندمیراهبردهای مختلفی برای برخورد با عدم قطعیت اتخاذ 

ش، دارای گرایشی اکتسابی به افزای»است. افراد خیلی کنجکاو  شده دادهشناختی ترجیح 

جکاو، خیلی کن طبق نظر بسویک، شخصِ« طوالنی کردن و حل مشکالت فکری هستند.

خوشایندی ادغام شوند و این راهبرد  صورتبه اشبندیطبقهانتظار دارد عالئم در نظام 

 .(8334 ،4الونستین) داندمیشناختی برگزیده را مثل یک پاداش درونی 

به  درباره کنجکاوی شناختی خاص، «شکاف اطالعاتی»( نیز در تئوری 8334) الونستین

است. او برای ارائه این تئوری از نظرات و مطالعات اندیشمندان  کردهاشارهاهمیت بازخورد 

قبلی بهره برده است. الونستین بر این باور است که کنجکاوی احساسی از محرومیت است 

س که این حو برای جستجوی اطالعاتی  بردمیکه فرد به شکافی در دانش خودش پی 

نچه شخص آ». شکاف اطالعاتی تفاوت بین شودمیمحرومیت را بهبود بخشد، برانگیخته 

                                                           
1. D.E Berlyne 

2. Silvia 

3. Beswik 

4. Loewenstein 
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که دانش فرد در یک  طورهمان. او معتقد است هست« بداند خواهدمیو آنچه  داندمی

، از شکاف اطالعاتی که در آن حوزه دانش دارد نیز آگاه یابدمیموضوع خاص افزایش 

 .آیدمیبنابراین شرط ضروری برای کنجکاوی پدید  ؛شودمی

و  آموزان برای یادگیریعنصری اساسی در برانگیختن دانشصورت، کنجکاوی  هر در

برای ارتقاء آموزش، بر اهمیت  ( در مدل طراحی انگیزشی خود8317) 8کلر .هستتحصیل 

که اولین  کندمیایفا  داشت توجه یادگیرندگاننقشی که تحریک کنجکاوی در جلب و نگه

موضوع اذعان شده که کنجکاوی  این بهدرواقع، . کندمی، تأکید باشدمی عنصر مدل وی

 2نونآر) ستااهمیت دارای همین میزان -ارتباط، اعتماد و رضایت- عناصر دیگر نیز درتمام

 .(8332 ،1و اسمال

رند که تقویت باو اینبر حوزه تعلیم و تربیت و مربیان  نظرانصاحب: تقویت کنجکاوی

عرضه ، حالاین با حس کنجکاوی در یادگیرندگان کاری مهم و تأثیرگذار است.

 ترانآسبیان کردن  آموزان، دراف به همراه راهنمایی مناسب دانشبرای اکتش هاییفرصت

 تشویق و ترغیب جایبهطرفی هم این نگرانی وجود دارد که مدارس  از .هستاز عمل کردن 

 زانمییکآموزان به همه دانش باالخره !کنندمیکنجکاوی در دانش آموزان، آن را سرکوب 

رگرفتن درنظ کنجکاو نیستند. وظیفه معلم این است که محیط مناسبی فراهم سازد تا با

برانگیزاندن آنان و پیگیری مطالب  درجهتفردی، کنجکاوی دانش آموزان را  هایتفاوت

یت از راهبردهایی برای تقو توانندمیاین میان طراحان آموزشی نیز  در تقویت کند. آموزشی

استفاده نمایندکه برای این منظور نتایج تحقیقات مختلف، زمینه  هاطراحیکنجکاوی در 

 حاوی رهنمودهای ارزشمندی باشد. تواندمیو  سازدمیمناسبی برای این هدف فراهم 

ده راهبرد طراحی آموزشی برای تقویت  (2001) آرنوندرنظرگرفتن این مسائل،  با

 :باشندمیبه شرح زیر که  کنجکاوی را تدارک دیده است

                                                           
1. Keller 

2. Arnone 

3. Small 
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روع برانگیزنده اولیه در ش عنوان بهکنجکاوی را : قالب عنوانبهکنجکاوی  1 راهبرد

الب و تفکر یا صحبتی ج کنندهتحریک سؤال، با یک مثالعنوانبه .کارببریددرس به 

 .انگیزشگفت

 در زمان مناسب، یک تعارض مفهومی ارائه کنید.: تعارض مفهومی 2 راهبرد

 آموزدانش وقتی .کنندمی بودن فشارتحتتعارض حل شود، احساس  تاوقتیآموزان دانش

 .کندمیتعارض را حل کرد، احساس رضایت 

ر آموزان ددانش درآنکه  ایجادکنیدفضایی : کردن سؤالفضایی برای  3 راهبرد

احساس راحتی داشته باشند و در آن بتوانند فرضیاتشان را از طریق  سواالتمطرح کردن 

لکه به ایجاد ب کندمیکنجکاوی را تقویت  فقط نهاین کار .)بحث و بارش مغزی امتحان کنند

 .(کندمیاعتماد به خود کمک 

در  معلم اگر بگذارید. دراختیاربرای کاوشگری موضوع زمان کافی  :زمان 4 راهبرد

 در آن کاوشگری باقی بمانند. خواهندمیتحریک کنجکاوی موفق باشد، دانش آموزان 

را در یک حوزه موضوعی  هاموضوعآموزان فرصتی دهید تا به دانش: انتخاب 5 راهبرد

رس اهداف د کهحالی در توانندمیآموزان انشاء، دانش درکالس، مثالعنوانبه انتخاب کنند.

ه انتخاب کردن موضوعی ک امکانعالقه را بیابند. ، موضوعی موردرسانندمیانشا را به انجام 

 .رساندمیعالقه باشد، به بقا و پایداری کنجکاوی یاری  درونی مورد لحاظ از

 از عناصر زیر را برای برانگیختن کنجکاوی ارائه دهید: چندتایک یا  6 راهبرد

 پیچیدگی -ناهمخوانی

 عدم قطعیت -مغایرت() تناقض

 تازگی

 شگفتی

از میزان تحریکی که در موقعیت یادگیری وارد : مقدار درست تحریک 7 راهبرد

فردی  هایتتفاوخاطر داشته باشید که در تأثیر آن بر کنجکاوی  به ، آگاه باشید.شودمی

محرک خیلی پیچیده، خیلی غیرقطعی و خیلی تازه و... باشد، بعضی  وقتی وجود دارد.

 ممکن است سریعاً وارد حوزه اضطراب شوند. هاآن.شوندمیآموزان مضطرب دانش
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 ادیآموزان را تشویق کنید تا از طریق کاوشگری فعال دانش: کاوشگری 8 راهبرد

 .بگیرند

ری کاوشگ »خودشان پاداش باشند.اجازه دهید کاوشگری و اکتشاف : پاداش 9 راهبرد

سنجیده استفاده کنید،  صورت بهبیرونی  هایپاداش از (.8،8312)دی «خود پاداش است.

ه به لحاظ ک شوندمیبیرونی که برای تکلیفی داده  هایپاداش انددادهبرخی مطالعات نشان 

عالیت عالقه به فبعداً عالقه و برانگیزاننده است، ممکن است  درونی برای دانش آموزان مورد

 را کاهش دهد.

گری برای کاوش در بپرسید. سؤال کنید. الگوسازیکنجکاوی را : الگوسازی 11 راهبرد

 و شور و اشتیاق را نشان دهید. شوید درگیر شدهمطرح سؤالحل یک 

 ررسیباست و ابعاد مختلف آن  گرفتهانجاماگرچه درباره کنجکاوی تحقیقات مناسبی 

 زرگساالنبیکی این است که بیشتر این تحقیقات درباره  خوردمیاست اما آنچه به چشم  شده

قیقات که تحاین دیگر است. گرفتهانجامو تحقیقات اندکی درباره کودکان  باشندمی

و به ابعاد  اندآمدهبرتهیه و تدوین مقیاسی برای سنجش کنجکاوی  صدد بیشتر در گرفتهانجام

ت اس الزم است. شدهپرداختهداشت آن خیلی کم نحوه تقویت و نگه آن و شناختیروان

 گرفته انجامکه در داخل کشور با این موضوع  درارتباطاشاره شود که محقق هیچ تحقیقی 

 باشد را نیافت.

. دهندیمموجود، ارتباط مثبتی بین کنجکاوی و پیشرفت تحصیلی را نشان  هایپژوهش

تا چه اندازه، خشک و  که مدرسه و کالس درساین ارتباط بستگی دارد به این اگرچه

شود و تا چه اندازه به  تأکید وارطوطیتا چه اندازه بر یادگیری  باشند انعطافبی

 شود. داده هاب، دهندمیپذیرش منفعل در یادگیری، ابتکار عملنشان  جای بهکه  آموزانیدانش

مره عمومی ن هایدانستنی( نشان دادند که کودکان بسیار کنجکاو در آزمون 8398)و ما  ما

( انجام 8392). در مطالعه دیگری که توسط همین پژوهشگران آورندمی دست بهبهتری 

گرفت، مشخص شد که کودکان بسیار کنجکاو معنی جمالت در تکالیف درک خواندن را 

نشان دادند که کودکان بسیار (8398) ماو  ما .فهمندمیاز کودکان با کنجکاوی کمتر  تردقیق

                                                           
1. Day 
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، آورندیمکنجکاو، در حفظ داستان، بیشتر از کودکان کمتر کنجکاو مطالب را به یاد 

که در فاصله زمانی معینی، بیشتر یاد گرفتند و یا آنچه را که آموخته بودند، مدت  ایگونهبه

 به خاطر سپردند. تریطوالنی

آموزان سال اول و دوم ابتدایی، دانش با( در تحقیقی دیگر 8331) 8و گرابوسکی آرنون

طی تعاملی در یادگیری در محی ،یک متغیر تفاوت فردی عنوانبهبه بررسی تأثیر کنجکاوی 

 رفتمیظار که انت طورهمان ،این تحقیق نشان داد هاییافته .مبتنی بر کامپیوتر پرداختند

که عموماً میزان زیادی از ناآشنایی و عدم قطعیت را ترجیح  بسیار کنجکاو هایآزمودنی

، نسبت به کودکان با کنجکاوی پایین در محیط یادگیری تحت کنترل یادگیرنده دهندمی

 ارددنشان داد که تفاوت در میزان کنجکاوی بر عملکرد تأثیر  نتایج عملکرد بهتری داشتند.

 .(8331و گرابوسکی،  آرنون)

( انجام گرفت، به بررسی تأثیر 2007) 2یونو  کشدانتوسط گر که دی ایمطالعهدر 

آموزان دبیرستانی که دارای خصیصه بر موفقیت تحصیلی دانش پرچالش هایمحیط

که از  نیآموزادانشاین تحقیق نشان داد که  نتایج کنجکاوی باالیی بودند، پرداخته شد.

یلی تر موفقیت تحصپرچالشخصیصه کنجکاوی بیشتری برخوردار بودند، در مدارس 

آموزان دارای خصیصه کنجکاوی بیشتر در مدارسی که چالش دانش بیشتری کسب کردند.

 وجود داشت، موفقیت تحصیلی کمتری داشتند. هاآنکمتری در 

سی کردند برر دبستانپیشآموزشی مختلفی را در  هایبرنامهمیلر و دایر در تحقیق خود 

ن تفاوت مختلف کودکا هایگروهو نتیجه گرفتند گه اگرچه در رفتار کلی کنجکاوی در 

 دهشریزیبرنامهکم بود یا هیچ تفاوتی نبود، اما تحقیق نشان داد که تجارب خوب 

 مالاحتبهحساس مربیان و همساالن رشد کنجکاوی را  هایواکنشکودکستانی به همراه 

ادل مناسب تع با فراهم ساختن توانمیبه این موضوع اشاره دارند که  شواهد .دانگیزبرمی زیاد

 .(1،2002کورتیس)دکر تقویترا کنجکاوی کودکان ، داشتنبین تازگی و آشنایی

                                                           
1. Grabowski 

2. Kashdan & Yuen 

3. Curtis 
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( بیان کردند که رشد شناختی توسط 8334) 2و ویتریول 8، آلبرتیاخیر هایسالدر 

ت خیلی تجربیا»، به این خاطر که شخص را در معرض یابدمیکنجکاوی و کاوشگری ارتقا 

 .)همان( دهندمیقرار  «دهدمییادگیری روی  هاآنکه در  تریمتنوع

نی بر آموزش مبتآیا این است که  هستمسأله اصلی مدنظر  عنوانبهآنچه در این تحقیق 

میزان  باعث افزایش تواندمیآموزان ابتدایی های تقویت کنجکاوی در تدریس دانشراهبرد

 این دانش آموزان شود.در یادگیری 

 روش پژوهش

رح ط هاروشو از میان انواع این  انتخابآزمایشی تحقیق شبه هایروشبرای اجرای پژوهش 

انش آماری تحقیق را د جامعه .قرارگرفتاستفاده  موردآزمایش و کنترل با گروه  دوگروهی

اب نمونه برای انتخ هاآنکه از میان  دهندمیآموزان مقطع ابتدایی شهرستان سردشت تشکیل 

 یک مدرسه ابتدایی پسرانه و یک ،ایچندمرحله تصادفی گیرینمونهبا استفاده از روش 

 حاظل ازو  شده انتخابدو مدرسه  هر پنجم ابتدایی هایکالس د.شمدرسه دخترانه انتخاب 

حجم  .دگروه آزمایش و گواه تقسیم شدن به دو متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته همتا و

 نفر دختر بودند. 41نفر پسر و  41نفر که از این میان  19کل نمونه عبارت بود از 

 گروه آزمایشE -X )اعمال متغیر آزمایشی(آزمونپس

 گروه کنترلC  -  Xآزمونپس

گروهی  صورتبهبا طرح و اهداف آن،  هاکالسمعلمان آن  آشناکردن، پس از درابتدا

بررسی و مطالعه گردید و سپس با  راهبردهای تقویت کنجکاوی در طراحی آموزشی

 اساس بربرای سه جلسه تدریس ح درس طر ،نشستهمکاری خود معلمان در چند 

ه بطرح درس جدید  براساس ،آزمایش گروه در .تهیه شدراهبردهای تقویت کنجکاوی 

تدریس عادی  ،گواه تدریس گردید و در گروهمدت سه جلسه فصل آخر کتاب علوم 

 معلمان انجام گرفت.

                                                           
1. Alberti 

2. Witryol  
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راهبردهای طراحی آموزشی برای تقویت کنجکاوی که در این تحقیق برای تهیه طرح 

و ما  اندشده توصیه( 2001) آرنونتوسط  ی هستند کهدرس از آن استفاده گردید، راهبردهای

 .آوردیم را هاآندر صفحات قبل 

در این تحقیق قبل از آغاز آموزش، برای سنجش میزان کنجکاوی دانش آموزان 

 همه آموزان تکمیل گردید.توزیع و توسط دانش هاکالسپرسشنامه کنجکاوی در 

پرسشنامه  این پاسخ دادند. خودگزارشی سؤال 80آموزان به یک پرسشنامه حاوی دانش

 مقیاس است. شدهشناخته (1891، 2)نیلور )MCI( 8سیاهه کنجکاوی ملبورن عنوانتحت 

MCI ( 31( و خصیصه کنجکاوی )=∝/.17شامل دو زیر مقیاس حالت کنجکاوی/. ∝= )

 .ت= خیلی زیاد( اس2= خیلی کم و 8) لیکرت ایچهارگزینهآن مقیاس  بندیدرجهکه  ستا

، پردازدمیگیری حالت کنجکاوی اندازه به کهآنبخش اول  سؤاالتاین تحقیق از  در

 استفاده گردید.

رای ب آزمونپس عنوان به بود شده ساختهکه توسط محقق  یآزموناز  در پایان آموزش،

ظرات محتوایی آن با استفاده از ن روایی .شدآموزان استفاده میزان یادگیری دانش گیریاندازه

ستفاده شد ا کرونباخبرای ارزیابی میزان پایایی از آزمون و  حاصل شدمطلوبی  طوربهمعلمان 

 آمد. دست به/. 11که معادل 

 پژوهش یهایافته

های تحقیق از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف داده وتحلیلمنظورتجزیهبه

مورد مطالعه و توصیف  هاینمونهشناختی جمعیت هایویژگیاستاندارد برای توصیف 

( 3ANCOVA) کوواریانسمتغیرهای تحقیق و همچنین از آمار استنباطی شامل تحلیل 

 ستفاده شد.ت ااتحقیق هایدادهروابط بین  داریمعنیبرای بررسی 

  

  

                                                           
1. Melbourne Curiosity Inventory 

2. Naylor 

3. Analysis of covariance 
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و جنسیت مالحظه  هاگروهرا به تفکیک  هاآزمودنیتعداد کل  8در جدول شماره 

 :کنیدمی

 هاگروه هایآزمودنیتعداد  .1جدول 

 تعداد عنوان 

 گروه
00/8  22 آزمایش 

00/2  14 کنترل 

 جنسیت
00/8  41 پسر 

00/2  41 دختر 

تحقیق را مالحظه  هایداده( نتایج حاصل از تحلیل توصیفی 2در جدول زیر )شماره 

 .کنیدمی

 نتایج توصیفی .2دول ج

 تعداد انحراف استاندارد میانگین جنسیت گروه

 آزمایش

 
 

72/84 پسر  70/1  23 

81/81 دختر  93/8  21 

29/89 کل  42/1  22 

 کنترل

 
 

82/84 پسر  21/1  84 

97/89 دختر  30/8  20 

92/82 کل  73/2  14 

 کل

 
 

24/84 پسر  21/1  41 

41/87 دختر  31/8  41 

08/89 کل  83/1  19 

 انرابطه می قبل از انجام تحلیل کوواریانس، مفروضه همگنی ضرایب رگرسیونی

گرفته  رارق مورد بررسی و تأیید کنترلآزمایشی و  هایگروهکنجکاوی و میزان یادگیری در 

 .F(1,82)=1/25, p>./05)) است

 هایگروهکه آیا بین عملکرد  لهمسأآزمودن این منظور بهآزمون تحلیل کوواریانس 

آیا  دیگرعبارتیبهوجود دارد یا خیر،  داریمعنیتفاوت  آزمونپسآزمایش و کنترل در 
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دارد،  أثیرتطراحی آموزشی مبتنی بر راهبردهای تقویت کنجکاوی بر عملکرد تحصیلی 

ترل عالوه بر تأثیر متغیرهای کیفی، تأثیر متغیر کمی کنجکاوی نیز کن ازآنجاکه استفاده شد.

 .قرارگرفت استفاده موردشد، این روش 

 آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزیه، شودمیمشاهده  1ره شماکه در جدول  طورهمان

دار درصد اطمینان معنی 30ه با بیش از که تفاوت بین گروه آزمایش و گوا دهدمینشان 

گفت که طراحی آموزشی مبتنی  توانمیبنابراین  ؛.)F)91و1 =( P<18/3 , 11/1)است

 .استداشته  داریمعنیو  بر تقویت کنجکاوی و تدریس آن بر میزان یادگیری تأثیر مثبت

 جدول مقادیر تحلیل کوواریانس .3جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع اثر

93/70 عرض از مبدأ  8 93/70  20/3  001/0  

22/22 گروه  8 22/22  13/1  093/0  

78/223 جنسیت  8 78/223  17/10  08/0  

32/42 کنجکاوی  8 32/42  78/9  082/0  

08/980 خطا  12 41/7    

41/41/22328 کل  19    

شدهمدل اصالح  48/192  12    

گفت  توانمیدرصد اطمینان  33با  ،گرفتهانجام وتحلیلتجزیهبه نتایج حاصل از  با توجه

دار ی معنیبر کنجکاو مبتنیکه تفاوت بین دختر و پسر در نمره حاصل از طراحی و تدریس 

ر گفت که تأثیر جنسیت ب توانمی دیگرعبارتبه ؛.)F(91و1 =( P<22/22 , 11/1) ستا

ات نمر اندتوانستهو دختران  ستادار کنجکاوی معنی براساسنمرات حاصل از تدریس 

 بهتری بااستفاده از این روش کسب کنند.

لی رابطه و نمره پیشرفت تحصیکنجکاوی  میان نشان دادند که آمدهدستبههمچنین نتایج 

که  این بدین معنی است؛ .)F)91و1 =( P<13/2 , 11/1)داری وجود داردیمعن

 کنجکاوی هاآزمودنیداشته است هرچه  شدهکسبداری با نمره یرابطه معن کنجکاوی

 نمره پیشرفت تحصیلی مبتنی بر کنجکاوی بیشتر بوده است. اندداشتهبیشتری 
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 نیست داریجنسیت و گروه معنمیان که تعامل  دهدمینشان  وتحلیلتجزیهنتایج  همچنین

(11/1 , P<22/1 )= 191و(F(. تر که گروه کنترل یا گواه دخبدین معنی که بسته به این؛

 .کندنمیاساس تفاوتی  راینبیا پسر باشد نمرات پیشرفت تحصیلی 

 گیرینتیجهبحث و 

یشرفت ارتباط مثبتی بین کنجکاوی و پکه  انددادهنشان اکثر تحقیقات موجود  طورکلیبه

ادگیری مشاهده میزان ی بین کنجکاوی ودر این تحقیق نیز ارتباط مثبتی  ،وجود داردتحصیلی 

با طراحی آموزشی مناسب و برانگیختن کنجکاوی  توانمیچگونه د که داشد و نشان 

( و 8398) ماموضوع در تحقیقات ما و  این.آنان را افزایش داد آموزان میزان یادگیریدانش

 قرارگرفته است. تأیید مورد( نیز 8331) گرابوسکیو  آرتون

 هانآکه چنانچه با استفاده از راهبردهای مناسب و گنجاندن  دهدمینتایج تحقیق نشان 

 واندتمیدر ضمن طراحی آموزشی، آموزش و تدریس در راستای تقویت کنجکاوی باشد، 

و یون  شدانکموضوع در تحقیق  این تأثیر شگرفی بر یادگیری دانش آموزان برجای بگذارد.

ه از ک آموزانیدانشاین صورت که  به.تاس شدهداده( نیز به صورتی دیگر نشان 2007)

حصیلی تر موفقیت تپرچالش هایمحیطخصیصه کنجکاوی بیشتری برخوردار هستند در 

 اشتهد باورآموزان آن را محیطی که دارای چالش باشد و دانش در .کنندمیبیشتری حاصل 

اوشان در کمتر کنجک هایهمکالسیکه کنجکاوتر هستند نسبت به  آموزانیدانش، باشند

که از کنجکاوی  آموزانیدانش برای .(2007 کشدان و یون،) .کنندمیکالس بهتر عمل 

 ابتدا از تمایلی درونی به کسب تجارب جدید و هاآنباالیی برخوردارند، انگیزش تحصیلی 

ن ق نیز نشااین تحقی در .(8334 ،)الونستین گیردمیسرچشمه  هاآنو یادگرفتن از  پرچالش

ر د اندتوانسته اندبودهآموزان از کنجکاوی بیشتری برخوردار داده شد که هرچه دانش

مبتنی  ایهآموزش لذا آموزشی که مبتنی بر کنجکاوی است نمرات بهتری را کسب کنند.

نیز  هاآن ، بر میزان یادگیرین برانگیختن کنجکاوی دانش آموزانضم تواندمی برکنجکاوی

 بیفزاید.

تجارب  یاین است که گرایش به سمت شناسایی و جستجو بودن کنجکاوویژگی بارز 

میزانی از یادگیری و رشد و گسترش  به منجر اجتنابیطورغیرقابلبهآمیز جدید و چالش
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شنودی از تبدیل کردن ناشناخته به شناخته، راهی است خ کسب.شودمیو دانش  هامهارت

به اهمیت این خصیصه در دوران کودکی،رشد و  توجه با ،لذا برای رشد و موفقیت شخصی.

تقویت کنجکاوی باید هدفی اساسی برای تمامی مربیان و والدین باشد تا از این موهبت به 

با  و کیفیت تجارب یادگیری که کودک کمیت د.اینآگاهانه استفاده نم طوربهنحو احسن و 

 چگونه اشزندگی مابقیغز او در که م کندمیزیادی تعیین  حدود تا شودمیآن مواجه 

 .(2002گرین، ) کندمیفعالیت 

در میزان کنجکاوی دانش آموزان دختر و پسر  داریمعنیدر این تحقیق هرچند تفاوت 

یادگیری مبتنی بر  هایمحیطآموزان دختر در هده نشد، ولی میزان یادگیری دانشمشا

نیز در  موضوع این.ستهامحیطگرفته در این  قرارپسر بیشتر از دانش آموزان کنجکاوی 

آزاد  که دانش آموزان دختر بیشتر مستعد فضای دهدمیو البته نشان  ستاتأیید مباحث قبلی 

ر تحقیقات این ادعا باید د رسدمیبه نظر  هرچند.باشندمیمبتنی بر کنجکاوی و استفاده از آن 

 بیشتری به اثبات برسد.

آن،  زیرمجموعه هایشاخهشناسی پرورشی و حوزه روان شواهد پژوهشی موجود در کل

و هوشمندی با میزان فراهم بودن  لهمسأچون توانایی حل  هاییمهارتکه بین  انددادهنشان 

نو توسط کودکان رابطه محکمی  هایایدهو  سؤاالتو  هااندیشهفضایی آزاد جهت طرح 

و  شودمیکه از خانواده شروع  هاگیریتصمیموجود دارد. مشارکت دادن کودکان در 

در مدرسه نیز ادامه پیدا کند.  بایستمی، شودمیمعموالً در مدارس خاموش  متأسفانه

زم است دارند. ال کودکان با توجه به فطرت خود به سمت کنجکاوی و پرسشگری گرایش

هم سازند فرا ایزمینهمربوطه،  هایمهارتالزم و  هایآگاهیکه والدین و معلمان با داشتن 

تا کنجکاوی و پرسشگری را در کودکان تقویت کرده و آن را هدایت نمایند. بدون شک، 

موفقیت  متناسب با عصر جدید، به تالش و گشامشکلخالق و دستیابی به شهروندانی مبتکر، 

، برای کودکان بستگی زیادی دارد. شگفتی هابرنامهاین نوع  سازیپیادهوالدین و معلمان در 

و، شک و تردید، محورهای تمدن ما هستند و تعهدهای ما را برای آینده، روی این جستج

. تقویت تحقیق و تفکر انتقادی باید یکی از (2002 ،بروست) دهندمیسیاره خاکی تشکیل 

 اهداف برنامه درسی باشد. ترینمهم
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آموزان در مدرسه جهت بروز و ابراز راهم کردن فضای مناسبی برای دانشف

، انددهشمطرحدرسی  هایکتابدر ارتباط با موضوعات و مسائلی که در  هایشانکنجکاوی

تقادی ، زمینه رشد تفکر انهاآنبرای  ایسرزندهضمن فراهم ساختن فضای بانشاط و  تواندمی

به  هاآنرا برای  مؤثرتریبرقرارکرده و آموختن و یادگیری بهتر و  را مسئلهو مهارت حل 

 .ارمغان آورد

مزایای کنجکاوی در پیشرفت  درزمینهادبیات موجود  درحوزهنتایج این تحقیق نیز 

درباره  به مطالعاتی که ایالیهو سعی کرده بتواند  ستاتحصیلی دارای نقش و جایگاه خود 

 به اضافه نماید.، اندگرفتهانجامیادگیری و پیشرفت تحصیلی در کودکان  برکنجکاوی  تأثیر

به پیچیدگی کنجکاوی، در تحقیقات آتی مفهوم کنجکاوی از  باتوجهست نظر محقق الزم ا

و به تأثیر د تا این مفهوم بیشتر شناخته شو بیشتر قرارگرفته بررسی موردابعاد دیگر آن نیز 

 تقویت کنجکاوی پرداخته شود. مؤثر هایروشوجوه مختلف آن بر یادگیری و 
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